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EDITORIALDAFTAR ISI
 Genap sudah dua 
periode Prof. Dr. Ir. Herry 
Suhardiyanto, M.Sc menja-
bat sebagai Rektor Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Ban-
yak perubahan yang beliau 
berikan sebagai bukti dedi-
kasinya terhadap almamater. 
Beliau menunjukkan trans-
formasi yang dapat dilihat 
secara nyata terutama pada 
bidang pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur. 
Koran Kampus IPB akan 
mengulas berita tersebut 
secara kritis dalam rubrik 
Laporan Utama Koran Ma-
hasiswa Baru 54.
 Berikutnya, Lipu-
tan Khusus akan memba-
has Unit Keamanan Kam-
pus (UKK) sebagai tenaga 
pengamanan yang bertugas 
menjaga kampus dengan 

satuan komandonya. Pro-
gram Kreativitas Maha-
siswa serta aneka prestasi 
IPB tersaji di dalam rubrik 
Kemahasiswaan. Wacana 
IPB yang akan menyandang 
gelar Green Campus pada 
tahun 2020 serta berbagai 
info tentang Green Trans-
portation tersaji lengkap di 
rubrik Seputar Kampus dan 
infografis dalam Data dan 
Angka.
 Rubrik Saintek akan 
menyambut pembaca den-
gan bahasan mengenai fi-
tur Android Device Man-
ager yang sangat membantu 
melacak lokasi gadget. Para 
mahasiswa berprestasi tiap 
fakultas yang merupakan 
unggulan institut memiliki 
segudang pengalaman juga 
kami rangkum dalam rubrik 

Fakultas. Terakhir, kisah 
hidup rektor ke-6 IPB, Andi 
Hakim Nasution beserta 
istrinya, Amini Soekadi Na-
sution terpaparkan dalam 
rubrik Ragam Edisi Sosok 
kali ini.
 Selamat datang Ksa-
tria Khatulistiwa angka-
tan 54, selamat berkarya di 
kampus pertanian terbaik 
Indonesia. Demikian reda-
ksi sajikan berita-berita pili-
han yang terkemas dalam 
Koran Mahasiswa Baru 54 
dengan harapan pembaca 
Koran Kampus dapat ter-
edukasi lebih tentang kam-
pus IPB. Selamat membaca.

           Salam pers mahasiswa!
       Redaksi Koran Kampus
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Jangan Panik Saat Smartphone Anda Hilang
Di zaman yang serba canggih ini tak ada yang tak mungkin untuk dilakukan oleh seseorang dengan adanya peran smartphone, be-
gitu pula perannya dalam meringankan kehidupan dunia perkampusan yang padat. Hal ini membuat mahasiswa-mahasiswi selalu 
menggenggam smartphone ditangannya, layaknya dunia berada dalam genggaman tangan dengan sekejap. Namun, apa yang terjadi 
jika smartphone anda hilang?

al pertama yang harus dilakukan 
adalah jangan panik, ingat kem-
bali kegunaan dari smartphone. 

Benda ini disebut ponsel pintar karena 
menggunakan sistem operasi terten-
tu seperti Symbian OS, iPhone OS, 
RIM Blackberry, Windows mobile, 
Linux, Palm WebOS, dan Android.
 Smartphone memiliki An-
droid Device Manager atau ADM 
yang merupakan salah satu anak dari 
mbah google sehingga memungkink-
an Anda untuk melacak smartphone 
Android yang hilang. Kegunaan dari 
ADM ini selain untuk melacak, Anda 
dapat menghapus data dari jarak jauh, 
membunyikan smartphone walaupun 
dalam mode silent, melindungi data ke-
tika smartphone di faktor reset dengan 
paksa, dan mengunci smartphone Anda 
agar tidak dapat digunakan oleh si pen-
curi.  Fungsi ADM secara umum adalah 
untuk keamanan smartphone. Dikutip 
dari https://id.techinasia.com/ terdapat 
4 fitur fungsi inti dari ADM, yaitu:

 ADM mampu melacak 
keberadaan smartphone yang hi-
lang dengan memanfaatkan ke-
mampuan geolocation yang ada 
pada perangkat Android. Walau-
pun pelacakan ini terkadang kurang 
akurat, setidaknya pengguna akan 
mendapatkan gambaran lokasi tera-
khir di mana ponsel mereka berada.

1. Melacak posisi 
smartphone

2. Membunyikan 
smartphone
walaupun dalam 
mode silent

3. Mengunci smart-
phone sehingga 
tidak bisa
diakses orang lain

4. Menghapus isi
smartphone

Nah, setelah mengetahui 
adanya Android Device Man-

ager apa sudah bisa ten-
ang kalau smartphone-nya 

hilang?

 Aplikasi ini juga dapat di-
gunakan untuk menemukan lokasi 
smartphone di tempat yang tersem-
bunyi. Apabila Anda lalai meletak-
kan smartphone di tempat yang tidak 
semestinya, maka Anda dapat meng-
gunakan aplikasi ini untuk membun-
yikan nada dering pada smartphone 
walau pun smartphone dalam keadaan 
silent, dengan bantuan nada dering 
yang kencang selama 5 menit tentunya 
akan mempermudah proses pencarian 
ponsel Anda.

Aplikasi ini juga dapat mengunci 
smartphone pengguna. Apabila ponsel 
yang hilang tidak menggunakan kunci 
layar, fitur ini adalah hal pertama yang 
harus diaktifkan sebelum data peng-
guna dapat diakses oleh orang lain.

 Apabila Anda telah melaku-
kan seluruh langkah di atas namun 
masih belum membuahkan hasil, sep-
ertinya Anda harus mengikhlaskan 
hilangnya smartphone Anda. Namun 
jangan panik, pengguna dapat meng-
hapus seluruh data yang ada di dalam 
smartphone yang telah hilang agar 
orang lain tidak dapat mengaksesnya. 
 Ya, Android Device Manager 
dapat melakukan hal tersebut. Namun, 
dengan beberapa syarat dan ketentuan 
tentunya, diantaranya android harus 
menyalakan GPS, izin untuk mengak-
ses lokasi, dan tersambung ke inter-
net. Jika 3 hal di atas sudah terpenuhi 
maka Anda dapat menggunakannya 
dengan dua cara; mengunduh aplikasi 
ini pada perangkat Android lain, atau 
melalui situsnya. Lalu, lakukan login 
dengan akun google smartphone yang 
hilang. Jika login berhasil, ADM akan 
langsung melacak dan memasuki 
google maps lalu menandai dimana 
lokasi smartphone yang hilang. Di ta-
hap selanjutnya Anda akan menemu-
kan informasi tentang Android yang 
sedang dicari serta operasi yang dapat 
dilakukan pada Android tersebut, sep-
erti menderingkan, mengunci layar 
ponsel atau melakukan factory reset.

“                 
”

Ilustrasi oleh Abdullah Ihsan T.

H

“

 Tampilan untuk menambah-
kan password akan tampil pada layar 
apabila memilih untuk mengunci layar 
perangkat Android. Anda juga dapat 
menambahkan pesan personal untuk 
siapa pun yang menemukan smart-
phone Anda, sertakan pula nomor 
telepon yang dapat dihubungi. Pilihan 
terakhir yang dapat dilakukan untuk 
melindungi smartphone Anda adalah 
menghapus seluruh data yang ada 
tanpa bisa dikembalikan lagi datanya. 

Klik korpusipb.com

Cuplikan layar Android Device Manager dari laman Google Play Store (Dok: Istimewa)

Azwar Ramadhani
Koran Kampus 13

Rahma Indina
Koran Kampus 13
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nstitut Pertanian Bogor (IPB), kam-
pus pertanian yang terletak di Dra-

maga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 
ini merupakan kampus yang paling 
inovatif. Gelar tersebut didapatkan di 
tahun 2016 melalui program 100 Plus 
Inovasi Indonesia yang diselenggarakan 
oleh Business Innovation Center (BIC), 
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pen-
didikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
Republik Indonesia yang bekerja sama 
dengan Pusat Inovasi-Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (Pusinov-LIPI).
 Gelar yang didapatkan IPB 
sebagai kampus inovatif tersebut tidak 
terlepas dari sosok kelahiran Banjarneg-
ara, 10 September 1959, Prof. Dr. Ir. 
Herry Suhardiyanto, M.Sc.“Sudah sem-
bilan tahun berturut-turut sejak 2008 
sampai 2016,” ujarnya.
 Beliau telah membawa ban-
yak perubahan untuk IPB selama dua 
periode menjabat sebagai rektor IPB.
 Perubahan beberapa sistem 
kampus terlihat pada periode pertama 
kepemimpinan, yaitu tahun 2007-
2012. Pada periode pertama ini, sistem 
keuangan dan informasi lebih transpar-
an, penanganan mahasiswa yang tidak 
bisa membayar Sumbangan Pembi-
naan Pendidikan (SPP) lebih terurus, 
mahasiswa pun lebih mudah berdialog 
dengan rektor dan jajarannya. Peri-
ode kedua, yaitu tahun 2012-sekarang 
(2017) lebih fokus pada penambahan 
sarana dan prasarana di kampus. Sarana 
dan prasarana IPB terlihat semakin baik 
seiring berjalannya waktu.

Pembangunan Infrastruktur

 Awal perubahan dan pem-
bangunan kampus IPB Dramaga terjadi 
di akhir tahun 2008. Tiga ragam kat-
egori pembangunan infrastruktur yang 
direncanakan yaitu sebelas paket pem-
bangunan sarana dan prasarana, dela-
pan paket rehabilitasi gedung, serta dua 
paket perbaikan sarana dan prasarana. 
Hal tersebut tertuang pada pembangu-
nan Student Center, gedung dua lantai 
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), 
Medical Check Up Center di kampus 
IPB Baranangsiang, gedung Laborato-
rium Pakan, Kandang Mencit, Labora-
torium Perilaku Hewan, shelter sepeda, 
dan perbaikan serta rehabilitasi berbagai 
gedung. 
 “Fasilitas seperti ruang kelas 
dan transportasi dalam kampus yang 
nyaman, akses jalan yang mudah ke 
kandang fapet, serta pengelolaan parkir 
merupakan kemajuan di bidang sarana 
dan prasarana yang memiliki dampak 
paling besar,” ujar Danang Setiawan, 
Presiden Mahasiswa IPB 2016 angkatan 
49, yang merasakan langsung peruba-
han yang terjadi selama pembangunan

Bisnis serta holding company IPB juga 
diharapkan dapat menambah pendapa-
tan internal IPB guna mendukung 
pembangunan.
 “Selain dana, secara umum 
hambatan yang kami temui adalah le-
lang proyek atau kontraktor yang me-
makan waktu lama dan faktor alam sep-
erti hujan,” tambah Cecep Cahyadiarja 
Kepala Bagian Jalan dan Bangunan Biro 
Umum.

Bukan Tanpa Cela

 Tidak berhenti sampai disitu, 
kendala lain dalam proses pembangu-
nan masih terus berlanjut. Banyak pro 
dan kontra yang terjadi dalam penger-
jaan pembangunan yang siap menerjang 
Direktorat Perencanaan dan Pengem-
bangan sebagai otak pembangunan ser-
ta Biro Umum sebagai pelaku pemban-
gunan jika ada yang tidak sesuai dengan 
rencana atau harapan warga IPB. Tidak 
sedikit gedung baru yang dibangun 
menuai pro dan kontra yang bersifat 
keras. Faktor yang mengiringi pro dan 
kontra tersebut antara lain lahan terbuka 
hijau yang hilang, letak bangunan, dana, 
konflik kepentingan dengan pihak lain, 
dan masalah di internal IPB sendiri. 
 “Pro kontra pembangu-
nan yang saya amati adalah seputar

di IPB.
 Terdapat tiga selasar yang 
telah dibangun, yaitu selasar peng-
hubung antara Fakultas Pertanian dan 
Berlin, penghubung antara BNI dan 
shelter sepeda di Graha Widya Wisuda, 
serta penghubung antara Asrama Putra 
dan Masjid Al-Hurriyah.
 Selain pembangunan yang 
tersebut di atas, adapula gedung baru 
yang mulai dihuni tahun 2016. Ge-
dung-gedung tersebut antara lain ge-
dung Fakultas Ekonomi dan Manaje-
men (FEM) serta Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
 “Pembangunan yang dilaku-
kan oleh IPB memperhatikan empat 
aspek, yaitu aspek keselamatan, aspek 
kesehatan, aspek kenyamanan, dan as-
pek kemudahan,” jelas Dr. Cahyono Tri 
Wibowo, SE, MM, Kepala Biro Umum.
 Semua aspek tersebut ditu-
jukan untuk seluruh warga IPB, khu-
susnya mahasiswa. Demi mewujudkan 
pembangunan yang memuat keempat 
aspek itu. IPB memiliki tiga konsultan 
sekaligus, yaitu konsultan perencana, 
konsultan pengawas, dan konsultan 
pelaksana. Selain ketiga konsultan terse-
but, IPB juga melibatkan dosen dari 
Departemen Arsitektur Lanskap yang 
berperan dalam hal koreksi dan editing.
 Pembangunan yang sudah 
dilakukan tentu bukan hal yang mudah 
bagaikan membalikkan telapak tan-
gan. Banyak tahapan yang harus dilalui 
hingga mewujudkan suatu pembangu-
nan yang direncanakan.
 “Pertama, kami membuat 
global roadmap, kemudian roadmap 
dibagi menjadi tahap-tahap, tahap satu 
dan seterusnya. Setelah itu, kami beru-
paya mencari dana, kemudian membuat 
perencanaan pembangunan. Ketika di-
submit dan disetujui, pembangunan 
baru dilakukan, tetapi tetap memperha-
tikan prioritas, artinya mana yang perlu 
dibangun terlebih dulu dengan dana 
yang ada,” tutur Hari Wijayanto Kepala 
Direktorat Perencanaan dan Pengem-
bangan.
 Masterplan yang telah dibuat 
pun bisa mengalami sedikit perubahan.
Perubahan itu tergantung pada kondisi 
lapangan saat pembangunan dan fungsi 
bangunan itu sendiri.
 Pembangunan yang intensif 
dan cenderung berkelanjutan ini tidak 
lepas dari penyokongnya itu sendiri, 
yakni dana pembangunan. Pembangu-
nan yang begitu masif itu tentu me-
merlukan dana yang tidak sedikit. Hal 
tersebut juga menjadi alasan IPB tidak 
bisa melakukan pembangunan secara 
mandiri. Sumber pendanaan IPB beras-
al dari berbagai cara dan berbagai pihak. 
Meskipun demikian, usaha bisnis IPB 
yang dikelola Direktorat Pengembangan

Satu Dekade Pembangunan IPB

 Tahun 2017 merupakan tahun terakhir 
jabatan rektor Herry Suhardiyanto setelah menja-

bat selama 10 tahun. Melakukan pembangunan 
demi IPB menjadi World Class University bukan 
berarti pembangunan tersebut tercipta tanpa 

cela.

“
Pembangunan yang 

ada di IPB mengunakan 
dana yang berasal 

dari berbagai sumber 
antara lain pemerintah 
atau APBN, BPPTNBH 
(Bantuan Pendanaan 

Perguruan Tinggi Neg-
eri Berbadan Hukum), 
kerjasama dengan pe-
rusahaan, submit surat 

berharga, pinjaman, 
serta Bantuan Pengem-

bangan Institusi dan 
Fasilitas (BPIF) dari 

mahasiswa yang masuk 
melalui jalur mandiri

”

lahan hijau dan dana. Di sisi lain, kon-
flik dengan ojek kampus dalam hal 
pembangunan proyek dan sistem Green 
Campus sebenarnya sudah ditawarkan 
menjadi pengolah sampah dan lainnya, 
tetapi mereka tetap bertahan,” ucap 
Mayrianti Annisa Anwar Kepala Bidang 
Dokumen dan Protokoler saat ditemui 
di ruang kerjanya.
 IPB yang dikenal juga seb-
agai kampus biodiversitas tentu men-
jaga lingkungan hijaunya agar tetap asri 
dan terpelihara. Akan tetapi, banyaknya 
pembangunan yang dilakukan IPB itu 
secara tidak langsung mengurangi lahan 
terbuka hijau. Berdasarkan pengolahan 
dan pendugaan dari Citra Landsat, se-
lama periode 1994 hingga 2009 terjadi 
pengurangan tutupan lahan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH). Luasan RTH 
menurun dari 80% pada tahun 1994 
menjadi 36% pada tahun 2009. 
 Setelah tahun 2009, pem-
bangunan masih dan terus berjalan 
hingga saat ini yang tentunya semakin 
mengurangi RTH di dalam kampus 
IPB. Salah satu contohnya yaitu awal 
pembangunan gedung kuliah bersama 
untuk mahasiswa Program Pendidi-
kan dan Kompetensi Umum (PPKU) 
yaitu Common Class Room (CCR) dan 
Teaching Lab (TL) pada tahun 2012. 
Lahan untuk pembangunan gedung

I

Ilustrasi oleh A
bdullah Ihsan T.
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Bukan Tanpa Cela

kebijakan GT ini. Hingga kini proyek 
Green Campus masih terus  menuai pro 
dan kontra dan penerapannya dinilai 
setengah-setengah. 

Masih Banyak Pekerjaan Rumah

 Tahun 2017 merupakan 
tahun terakhir Prof. Dr. Ir. Herry Su-
hardiyanto, M.Sc. menjabat sebagai 
rektor IPB. Namun ternyata masih 
banyak cita-cita pembangunan yang 
belum tercapai. Pembangunan gedung 
Departemen Biokimia dan Departemen 
Fisika yang  sempat tertunda pada masa 
jabatan rektor selanjutnya.
 Selain itu, Direktorat Peren-
canaan dan Pengembangan juga men-
argetkan beberapa hal. Pertama, adanya 
pemerataan jalan penghubung antara 
perpustakaan IPB dan Masjid Al-Hur-
riyah. Target yang diungkapkan Direk-
torat Perencanaan dan Pengembangan 
ini juga disampaikan langsung oleh rek-
tor Herry Suhardiyanto.
 “Pemerataan jalan peng-
hubung antara perpustakaan IPB dan 
masjid Al-Hurriyah untuk memudah-
kan mobilitas mahasiswa dan membuat 
masjid lebih terlihat. Rencananya, nanti 
di sana (pertigaan perpustakaan dan Al-
Hurriyah) akan dibuat bundaran dan 
sedikit taman agar lebih indah dipan-
dang,” jelasnya.
 Kedua, penambahan lampu 
lalu lintas atau bundaran di depan 
gerbang utama IPB agar kecelakaan di 

CCR dan TL sebelumnya juga meru-
pakan RTH atau tepatnya hutan per-
cobaan milik Fakultas Kehutanan.
 Selain masalah RTH, proyek 
pembangunan Green Campus 2020 
yang diawali dengan program Green 
Transportation (GT) pada akhir ta-
hun 2015 ini dianggap sebuah kebi-
jakan yang tumpul ke atas dan tajam 
ke bawah. Mulai dari pelarangan ojek 
beroperasi, pembuatan portal kampus 
untuk membatasi akses motor, lahan 
parkir motor yang dibatasi, kebebasan 
penggunaan mobil, hingga penggunaan 
tapcash sebagai alat bayar tunggal serta 
fasilitas transportasi yang berbayar di-
anggap sebagai bentuk komersialisasi 
aset pendidikan oleh beberapa kalan-
gan.
 Bukan berarti tanpa solusi, 
pelarangan ojek sebenarnya sudah di-
barengi dengan penawaran kerja ke-
pada para tukang ojek untuk bekerja 
pada BLST selaku penanggung jawab 
proyekGT. Namun tawaran tersebut 
mendapatkan penolakan. “Kerja di 
BLST itu nggak jelas, nggak ada status.
Kita bisa didepak kapan saja,” tutur 
Anto, salah satu tukang ojek. (dikutip 
dari korpusipb.com)
 Unjuk rasa berkaitan dengan 
GT ini pun terjadi beberapa kali dari 
mulai akhir 2015 hingga awal 2016. 
Baik unjuk rasa yang dilakukan ma-
hasiswa maupun ojek kampus hingga 
masyarakat sekitar yang merasa dirugi-
kan atas terbatasnya akses disebabkan

Tanya Mahasiswa

ERMAS ISNAENI LUKMAN,
Menteri Kebijakan Kampus BEM KM

Kabinet KITA

1. Perubahan/kemajuan IPB selama 
kepemimpinan rektor Herry Suhardi-
yanto?
Delegasi IPB kekejuaraan tingkat nasi-
onal atau internasionl lebih diperhati-
kan dan mendapat dukungan, misalnya 
pemilihan Mapres dan Pimnas. Kesem-
patan mahasiswa untuk berkreasi men-
gadakan sebuah acara tidak dibatasi, 
misalnya MPKMB.

2. Hal yang masih perlu diperbaiki-
dalam sistem kepemimpinan rektor 
selanjutnya?
Keterlibatan mahasiswa dalam pen-
gambilan kebijakan kampus khususnya 
yang sangat berkaitan dengan maha-
siswa, misalnya UKT. Peran perwakilan 
mahasiswa oleh BEM dan DPM harus 
lebih dipertimbangkan.

HASRUL ABDURAHMAN,
Statistika 49

1. Pandangan terhadap rektor Herry 
Suhardiyanto?
Pemimpin yang dekat dengan maha-
siswa, pandai mengapresiasi para maha-
siswa berprestasi, menunjukan karakter 
pemimpin yang patut dijadikan inspira-
si, dan berhasil menjadi sosok ayah yang 
bijaksana, religius, dan cerdas di ling-
kungan kampus IPB. Beliau memberi-
kan pesan ke saya di malam pembukaan 
acara Duta IPB, “Jadilah manusia yang 
bukan hanya berguna untuk dirimu, 
tapi juga untuk lingkunganmu.”

WISNU MURTI K.,
Sekolah Bisnis 52

1. Peningkatan sarana dan prasarana 
yang berdampak paling besar bagi 
Sekolah Bisnis (SB)?
Sarana dan prasarana hanya diper-
untukan bagi yang di Dramaga secara 
keseluruhan, di SB sendiri sangat dibu-
tuhkan transportasi berupa bis untuk 
memudahkan akomodasi ke Dramaga 
bila ada kegiatan.

2. Harapan untuk pembangunan SB 
selanjutnya?
Sektor birokrasi yang sangat rumit un-
tuk pengajuan dana pembangunan ge-
dung SB bisa dipermudah mengingat 
bertambahnya mahasiswa SB.

DANANG SETIAWAN,
Presiden Mahasiswa BEM KM 

Kabinet Ayo Gerak

1. Hal yang paling berkesan selama 
masa pemerintahan rektor Herry 
Suhardiyanto?
Beberapa fasilitas semisal pembangu-
nan berkembang, mulai dari reno-
vasi perpustakaan, Teaching Lab, Jalan 
Fakultas Peternakan (Fapet), dan asra-
ma. Dari segi kesejahteraan, tidak ada 
yang (Drop Out) DO karena masalah 
biaya. Beliau selalu mengembangkan 
metode diskusi setiap ada permasalahan 
di IPB.

2. Perubahan/kemajuan IPB selama 
kepemimpinan rektor Herry Suhardi-
yanto?
Banyaknya inovasi yang diberikan 
IPB untuk Indonesia dan fasilitas yang 
berkembang IPB dalam hal ruang kelas 
dan tranportasi dalam kampus.

3. Hal yang masih perlu diperbaiki 
dalam sistem kepemimpinan rector 
selanjutnya?
Ruangan setiap departemen masih 
kurang; fokus dengan implementasi 
green campus, karena masih banyak 
yang harus diperbaiki; lahan dan kelas 
yang kosong dan harus dimaksimalkan; 
sistem informasi IPB harus dimaksi-
malkan; dan menghidupkan beberapa 
forum alumni di departemen dan 
fakultas.

Selasar Berlin - Jalan yang digunakan menuju Bara 
Traditional Mall (BTM).

Common Class Room (CCR) - Tempat Kuliah Anak 
PPKU

Audit Mandiri - Teaching Lab (TL) - Tempat praktikum, kuliah, dan 
responsi anak PPKU

Foto oleh K
hairani Ayu

Alferdian Achmad
Koran Kampus 13

Titis Rahfaprilia
Koran Kampus 13

Annisa Latifa
Koran Kampus 13

Audit Mandiri - Audit Mandiri - 

lingkungan kampus dapat dikurangi. 
Ketiga, melakukan penataan kawasan 
Babakan Raya (Bara) yang kini masih 
kumuh.
 Pembangunan gedung, per-
baikan dan penambahan sarana dan 
prasarana, serta berbagai fasilitas juga 
merupakan upaya IPB mewujudkan 
kampus bertaraf internasional atau 
World Class University  (WCU). Se-
bagai WCU, kampus IPB tentu ha-
rus didukung dengan fasilitas dan 
sistem perkuliahan yang mumpuni. 
 Menyinggung tentang WCU, 
IPB mendapatkan penghargaan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 2017 pada 
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 
di Makassar (10/8). IPB mendapatkan 
dua anugerah sekaligus, yaitu Anugerah 
Widya Padhi dan Anugerah Kerja Sama 
Peneliti Asing Terbaik untuk kategori 
Perguruan Tinggi dari Kemenristekdikti.
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tips & trik tetap aman 
selama di kampus

Membangun Keamanan

 eamanan merupakan salah satu 
faktor pendukung yang memen-
garuhi kualitas perguruan 

tinggi. IPB sebagai salah satu instansi 
pendidikan berkewajiban untuk mem-
berikan rasa aman terhadap seluruh ci-
vitas akademik di lingkungan kampus. 
Hal tersebut menyebabkan IPB mem-
bentuk satuan tugas keamanan yang 
kini dikenal dengan Unit Keamanan 
Kampus (UKK). UKK merupakan unit 
pelaksana teknis yang melaksanakan 
tugas keamanan fisik bagi mahasiswa, 
dosen, pegawai, dan aset dalam rangka 
menyelenggarakan keamanan swakarsa 
di lingkungan atau kawasan kerja In-
stitut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini 
UKK memiliki 297 personel dan dike-
palai oleh Toto Mustopa. Sebelum ber-
nama UKK, Unit Kemanan Kampus 
IPB mengalami beberapa pergantian 
nama. Pada awalnya UKK diberi nama 
Centeng sampai tahun 1980, kemu-
dian berganti nama menjadi Sub ba-
gian Rumah Tangga. Pada tahun 2000,  
pergantian nama kembali dilakukan 
dari Sub bagian Rumah Tangga men-
jadi Pembinaan Lingkungan Kampus 
(PLK), hingga akhirnya pada tanggal 
9 Oktober 2003, PLK berganti nama 
menjadi UKK, nama yang saat ini dike-
nal oleh kalangan civitas akademik IPB. 
 UKK bertugas menangani 
berbagai macam kasus yang terjadi di 
lingkungan kampus, seperti pencu-
rian, kecelakaan, hipnotis, pencopetan, 
vandalisme, pemalakan, dan penipuan. 
Sistem pengamanan yang dilakukan 
di IPB dibuat secara terorgansir yakni 
dibagi  menjadi sistem penjagaan dan 
sistem penanganan. Selain itu  UKK, 
juga melakukan patroli, baik patroli di 
masing-masing pos penjagaan maupun 
patroli khusus dengan menyusuri jalan 
di wilayah dalam kampus IPB, teru-
tama pada malam  hari. Dalam menin-
daklanjuti suatu kasus kriminal, UKK 

berkoordinasi dengan pihak kepolisian, 
sedangkan untuk  kasus yang biasa (ci-
vitas IPB yang bermasalah) diselesaikan 
secara internal kemudian dilimpahkan 
kepada pimpinan IPB untuk ditindak-
lanjuti.
 Para anggota Satuan Penga-
manan (Satpam) yang berada dibawah 
naungan UKK sudah diberikan berb-
agai macam pelatihan. Pelatihan Pra 
Dasar, Gada Pratama, Gada Madya, 
Security Manager, dan Penyegaran su-

dah diterima para anggota Satpam IPB. 
Pelatihan-pelatihan tersebut merupak-
an standar keahlian yang harus dimiliki 
seorang Satpam sesuai dengan Keteta-
pan Polri Nomor 24 Tahun 2007  yang 
menjadikan satpam  sebagai lembaga 
yang dibentuk sejak 1980.  
 Selama 14 tahun UKK berdi-
ri, banyak kasus yang telah ditangani 
dengan baik. Toto selaku Kepala UKK 
menyatakan bahwa dengan terciptanya 
kampus yang aman sudah merupakan 
bagian dari prestasi UKK. 
“Menurut saya untuk prestasi UKK 
sendiri susah dinilai, ketika UKK 
berhasil menangani suatu kasus sep-
erti pencurian dan berhasil menangkap 
pelakunya, bagi saya itu sudah meru-
pakan suatu prestasi,” jelasnya.
 Salah satu kasus yang su-
lit ditangani adalah kasus pelecehan.  
Hal tersebut dikarenakan tidak adanya 
laporan langsung dari korban, sehingga 
UKK tidak dapat bertindak lebih lanjut. 
Toto menghimbau kepada seluruh ma-
hasiswa IPB agar tidak terlalu khawatir 
terhadap kasus tersebut, karena dari 
pihak UKK sendiri telah menempatkan 
anggota-anggotanya di beberapa tempat 
sepi dan memperketat keamanannya.
“ Pesan saya kepada seluruh mahasiswa 
IPB untuk selalu menjaga diri dan jika 
ada yang mencurigakan segera melapor-
kan kepada satpam di pos terdekat atau 

K

“ 
Pesan saya ke-

pada seluruh ma-
hasiswa IPB untuk 
selalu menjaga diri 
dan jika ada yang 

mencurigakan 
segera melapork-
an kepada satpam 

di pos terdekat 
atau menghubun-

gi UKK IPB
”

Hindari sendirian di tem-
pat yang sepi, terutama 
bagi perempuan

02518628447 / 085287838140 
/0816941716 (UKK IPB) / 
Lapor satpam di pos ter-
dekat jika ada yang men-
curigakan

Jangan mudah percaya 
kepada orang yang be-
lum atau baru dikenal

Jaga barang yang sifatnya 
milik pribadi seperti tas, hp, 
laptip, dan lain-lain

REKTOR

MENWA KEPALA

WAKIL KEPALA

KOMANDAN

POLRI KORAMIL/
BABINSA

BENDAHARA

KEPEGAWAIAN

PERLENGKA-
PAN

KOORDINATOR 
REGU I,II,III DAR-
MAGA

KETUA REGU & ANG-
GOTA REGU I.II.III

KOORDINATOR PEMER-
IKSAAN KENDARAAN 
KAMPUS DARMAGA

KOORDINATOR PENER-
TIBAN PEDAGANG DAN 
KENDARAAN KAMPUS 
DARMAGA

KOORDINATOR JAGA 
BARANANG SIANG ANGGOTA REGU I,I,III

KOORDINATOR JAGA 
DIPLOMA ANGGOTA REGU I,I,III

SATPAM

STRUKTUR
UKK

Karina Rahmi
Koran Kampus 13

Mudji Ana Yanti
Koran Kampus 13

Khalifardinof
Koran Kampus 13

Kampus Bersama UKK



“
Program Kreativitas Ma-

hasiswa (PKM) dibagi 
dalam tujuh jenis, yaitu 
PKM-Penelitian (PKM-

P), PKM-Penerapan 
Teknologi (PKM-T), PKM-
Kewirausahaan (PKM-K), 

PKM-Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM-M) dan 

PKM-Penulisan Artikel 
ilmiah (PKM-AI), PKM-Karsa 
Cipta (PKM-KC), dan PKM-

Gagasan Tertulis (PKM-GT).

,,

Eksistensi Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Bagi Perguruan Tinggi

rogram Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) adalah suatu wadah yang 

dibentuk oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Re-
publik Indonesia (Kemenristekdikti) 
dalam memfasilitasi potensi yang dimil-
iki mahasiswa  Indonesia untuk mengk-
aji, mengembangkan, dan menerapkan 
ilmu dan teknologi yang telah dipelaja-
rinya diperkuliahan kepada masyarakat 
luas. Program ini sebagai penerus dari 
Program Karya Alternatif Mahasiswa 
yang dibentuk pada tahun 1997, dan 
berganti menjadi Program Kreativi-
tas Mahasiswa pada tahun 2001. Hal 
ini dimaksudkan untuk memperluas 
cakupan dan mengurangi batasan bagi 
mahasiswa dalam berkreasi.  Finalis Pe-
kan Kreativitas Mahasiswa (PKM) akan 
dilombakan dalam ajang Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (PIMNAS). Tahun 
ini PIMNAS diadakan yang ke 30 dan 
diselenggarakan di Universitas Mus-
lim Indonesia (UMI) Makassar pada 
tanggal 23 sampai 28 Agustus 2017.

UNDIP). “Namun pada tahun ini, kita 
mempunyai start yang sama dengan 

Universitas Brawijaya (UB) 
yang merupakan juara 

umum dari PIMNAS 
XXIX yaitu seban-

yak 31 tim dari 
195 pkm yang 
lolos pada moni-
toring evaluation 
terakhir yang 
diselenggarakan 
pada pertenga-

han bulan juli 
lalu, dan tahun ini 

kita optimis untuk 
merebut kembali Piala 

Adhikarta Kertawidya, yang 
pernah kita raih pada tahun 2004 dan 
2005 kala itu,” ujar Bapak Sugeng San-
toso.

“Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang 
diraih IPB pada saat itu, ketika mengikuti ajang 
PIMNAS yang ke-17 dan ke-18 di dua perguruan 
tinggi berbeda, namun untuk tahun selajutnya 

IPB belum pernah lagi menjadi juara umum 
dalam ajang  PIMNAS”

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan berpikir yang baik, kemampuan 
mengelola sesuatu, dan kemampuan berkomunisasi. Keempat keterampilan dan kemampuan tersebut tidak banyak dimiliki 
oleh seorang mahasiswa saat ini. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dapat dioptimalkan dengan sebuah kegiatan, 
yaitu Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

disebabkan oleh beberapa faktor, salah 
satunya, yaitu anggaran Kemenristek-
dikti,” tambah Bapak Sugeng 
Santoso ketika ditanya 
mengenai faktor pen-
danaan Proposal 
PKM oleh Ke-
menristekdikti .
 P a d a 
tahun 2016 lalu, 
Institut Perta-
nian Bogor men-
jadi tuan rumah 
dalam penyeleng-
garaan Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional 
yang ke-29 dan berhasil 
mendapatkan peringkat ke-8 di 
bawah Universitas Udayana (UNUD) 
dan diatas Universitas Diponegoro

P

“Yang 
mempengaruhi 

sedikit atau banyaknya 
proposal bukan semata-

mata dari baik atau buruknya 
proposal tersebut, tetapi bisa 

juga disebabkan oleh beberapa 
faktor, salah satunya, yaitu 

anggaran Kemenristek-
dikti”

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM).

Foto : Istim
ew

a

ajang PIMNAS yang ke 17 dan 18 di 
dua Perguruan Tinggi berbeda, namun 
untuk tahun selajutnya IPB belum per-
nah lagi menjadi juara umum dalam 
ajang PIMNAS,” ujar Dr. Ir. Sugeng 
Santoso, M.Sc selaku Direktur Kema-
hasiswaan Institut Pertanian Bogor saat 
dikunjungi Kru Koran Kampus IPB 
(4/7) di kantornya, Gedung Andi Ha-
kim Nasution. Beliau menegaskan, ta-
hun ini IPB kembali menjadi perguru-
an tinggi dengan jumlah proposal yang 
berhasil didanai oleh Kemenristekdikti,

tinggi dengan jumlah proposal yang 
berhasil didanai oleh Kemenristek-
dikti, yaitu berjumlah 195 proposal 
dari semua jenis Pekan Kreativitas Ma-
hasiswa (PKM), walaupun mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya  
(205 proposal), tetapi dari tahun ke ta-
hun IPB selalu merajai jumlah proposal 
yang didanai oleh Kemeristekdikti.
 Yang mempengaruhi se-
dikit atau banyaknya proposal bukan 
semata-mata dari baik atau buruknya 
proposal tersebut, tetapi bisa juga

IPB pernah menjadi juara umum 
dalam ajang Pekan Ilmiah Maha-
siswa Nasional (PIMNAS) dua tahun 
berturut-turut, yaitu tahun 2004 dan 
2005 pada PIMNAS ke-17 dan ke-
18 yang diadakan di Sekolah Tinggi 
Teknologi Telkom (STT-Telkom) dan 
Universitas Andalas (UNAND). IPB 
berturut-turut mempertahankan Piala 
Adhikarta Kertawidya. “Ini merupakan 
prestasi yang sangat gemilang diraih 
IPB pada saat itu, ketika mengikuti

Kemahasiswaan 7KORAN KAMPUS
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Dede Saputra
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Koran Kampus 13

Iska Maryanti 
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Program yang ditargetkan terca-
pai pada tahun 2020 mendatang ini 
memiliki empat implementasi uta-
ma, yaitu: green transportation, green 
building and space, green energy dan 
green movement. Di antara empat imple-
mentasi tersebut, yang sedang gencar-
gencarnya diterapkan adalah green 
transportation, karena erat kaitannya 
dengan mahasiswa dan dampaknya 
bisa langsung terasa. 

Pengurangan kendaraan bermotor 
di lingkungan kampus merupakan 
salah satu upaya dalam program 
Green transportation. Program ini  meng-
ajak civitas akademika IPB mengguna-

kan  transportasi yang ramah lingkungan, 
berbahan bakar non-fosil dan tanpa  emisi.

Berdasarkan UI GreenMetric World 
University pada tahun 2016, IPB 
menduduki peringkat ke 57 dari 
516 universitas dari 74 negara di 
dunia. IPB berada di bawah Uni-
versitas Indonesia (UI) dan Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS) 
yang berada di peringkat 31 dan 43. 
Pada peringkat nasional, IPB berada 
di peringkat ke-3 setelah UI dan ITS. 
Peringkat nasional ini menurun karena 
sebelumnya pada tahun 2014, IPB be-
rada di peringkat kedua setelah UI.

UI GreenMetric merupakan sistem 

pemeringkatan perguruan tinggi per-
tama di dunia yang basis penilaian 
utamanya merupakan komitmen 
perguruan-perguruan tinggi dalam 
pengelolaan lingkungan hidup kam-
pus. Indikator yang dipergunakan 
berupa statistik kehijauan kampus 
(15%), pengelolaan sampah (18%), 
energi dan perubahan iklim (21%), 
penggunaan air (10%), transpor-
tasi (18%), dan pendidikan (18%).

Diantara indikator-indikator ter-
sebut, IPB memang lebih menggiatkan
pada transportasinya. Elemen ini 
sangat penting mengingat terjadinya 
lonjakan pesat jumlah kendaraan 
bermotor di lingkungan kampus.

Menurut data PPLH pada 
tahun 2014, jumlah motor yang 
masuk ke kampus sebanyak 3.076 
kendaraan dan di tahun 2015 tercatat 
sebanyak 10.619 kendaraan, tiga kali 
lipat dari tahun 2014. Sedangkan 
untuk jumlah mobil yang masuk ke 
kampus pada tahun 2014 sebanyak 
619 kendaraan dan di tahun 2015 
tercatat hingga 1.267 kendaraan.

Selain untuk mengurangi lon-
jakan angka kendaraan bermotor,
implementasi juga diterapkan sebagai
upaya meningkatkan keamanan 
kampus. Tercatat berbagai kasus 
kriminalitas terkait kendaraan ber-
motor, contohnya pada tahun 
2012 lalu saat satpam IPB ter-
tembak karena memergoki pencuri 
motor di masjid Al-Hurriyyah. 

Untuk menanggulangi hal-hal 
tersebut, pihak kampus telah 
menyediakan alternatif transportasi 
yang ramah lingkungan, seperti 
moli (mobil listrik), sepeda, dan bis. 
Saat ini IPB telah memilki seban-
yak 789 unit sepeda, 35 unit mobil
listrik, dan 7 unit bis. Upaya tersebut-
pun nampaknya membuahkan hasil.

Tercatat  o leh Himagreto 
(Himpunan mahasiswa agrometeo-
rologi) pada tahun 2015 emisi gas 
buang yang dihasilkan sebanyak 
55.727 GCO dan pada tahun 2017 
mengalami penurunan hingga 46.801 
GCO. Sehingga apabila program ini 
berjalan dengan baik, sasaran pro-

gram Green Campus akan terpenuhi.
Ditambahkan oleh Ir. Yatri, 

Green Transportation ini sendiri 
sudah sedari awal mengundang 
banyak pro dan kontra dari ber-
bagai kalangan. Menilik kejadian 
pada tahun 2016 silam dimana 
tukang ojek dan mahasiswa berdemo 
terkait kebijakan pengurangan kenda-
raan bermotor yang mulai diterapkan. 

Pihak kampus telah melakukan 
komunikasi dengan pihak-pihak 
terkait, khususnya tukang ojek. Jalan 
keluar yang ditawarkan pun bera-
gam, mulai dari menjadi sopir moli, 
sopir bis, tukang bersih-bersih, dan 
montir di bengkel-bengkel kenda-
raan kampus. Namun, nampaknya 
rencana tersebut bukan jalan ke-
luar yang baik bagi para tukang ojek. 
Hingga kini belum ada titik terang 
antara kedua belah pihak dan pihak 
kampus berjanji terus berupaya un-
tuk menertibkan ojek pangkalan yang 
masih beroperasi di dalam kampus.

 Meskipun green campus tampak 
berfokus pada Green Transportation, 

Menilik PROGRES 
Implementasi Green 

Campus

Green Campus  merupakan program 
kampus ramah lingkungan yang digagas oleh 
IPB sejak Oktober 2015 silam. Kepala Biro 
Hukum, Promosi dan Humas IPB, Ir. Yatri 
menyebutkan bahwa sasaran program ini yakni 
menciptakan suasana kampus yang kondusif, 
aman, dan nyaman untuk civitas akademika IPB.

Sumber Infografis: Tim Green Campus, Unit Layanan Trasportasi, 
HIMAGRETO, Kementrian Kebijakan Kampus BEM KM, GO DATA

Ilustrasi oleh Mustofa Kamal

* Data hingga 
   Juli 2017
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masih banyak ditemui tempat sam-
pah yang berbaur menjadi satu antara
sampah organik dan non-organik. 

Fasilitas yang masih dinilai 
kurang itulah yang menyurutkan 
semangat mahasiswa. Sehingga apa-
bila ada mahasiswa yang sudah 
‘tersadarkan’, namun tidak didukung 
fasilitas yang memadai, semangat itu 
akan turun. Oleh karena itu pena-
taan sampah dikatakan perlu sekali. 

“Tidak hanya menyediakan 
tempat sampah yang lokasinya 
mudah dijangkau, namun juga 
tempat sampah yang benar dengan 
memisahkan antara sampah 
organik dan non-organik,” tuturnya. 

Hal serupa juga dikatakan oleh 
Yoga Rivaldi (FKH 52) sebagai duta 
IPB yang terpilih melalui program 
IPB Green Environmental Ambas-
sador (IGEA) 2017, ia menjelaskan 
mengenai kurangnya fasilitas yang 
memadai untuk mahasiswa menyalur-
kan kepeduliannya terhadap sampah. 

Tidak jauh berbeda dari Yahya, 
Yoga tergugah untuk mencalonkan 
diri menjadi IGEA karena ia prihatin 
dengan keadaan kampus yang 
banyak sampah namun sedikit tempat 
sampah. Berulang kali ia harus mengge-
gam sampah-sampah yang dipung-
utnya agak jauh sebelum akhirnya 
menemukan tempat sampah, yang 
lagi-lagi tidak diatur dengan benar. 

Terpilihnya ia menjadi IPB Green 
Environmental Ambassador tak lantas 
membuatnya melupakan tujuan awalnya. 

“Hasil ini bukan akhir, me-
lainkan awal dan waktu untuk 
mengampanyekan green lifestyle, 
mengajak keluarga mahasiswa 
untuk peduli terhadap lingkungan, 
dan akan bersinergi dengan berbagai 
pihak dan kegiatan untuk kebijakan 
program Green Campus,” tuturnya.

Sedangkan dari pihak BEM 
KM, khususnya Kementerian Per-
tanian dan Lingkungan Hidup 
terus berupaya untuk mengenalkan 

green enviroment kepada mahasiswa 
melalui program kerja yang 
sudah direncanakan dengan matang. 
Dari pihak BEM sendiri fokus 

terhadap pergerakan mahasiswanya.
“Berhasil tidaknya program ini 

tergantung dari kita sebagai maha-
siswa, karena mahasiswa merupakan 
elemen paling besar dan program ini 
dibuat untuk kebaikan mahasiswa,” 
papar Nasrul Fatah (AGH 51), Men-
teri Pertanian dan Lingkungan Hidup. 

Ia juga menjelaskan, persiapan
 sumber daya manusia untuk 
program ini tidak hanya berfokus 
untuk mencapai target IPB Green Cam-

pus  2020, namun juga untuk mem-
bentuk karakter mahasiswa itu sendiri.

Lewat program ini, mahasiswa 
akan terlatih bagaimana menghe-

mat energi dan bagaimana mem-
perlakukan lingkungan dengan 
baik. Karakter-karakter inilah yang 
nantinya akan membentuk maha-
siswa menjadi pribadi yang  baik 
dan peka terhadap lingkungan.

Ia menambahkan sejauh ini Green 
Movement di IPB semakin membaik 
tiap tahunnya. Mahasiswa semakin
peduli dengan lingkungan lewat be-
berapa forum maupun kegiatan yang 
diadakan oleh para aktivis lingkungan. 

Selain itu, Green Energy juga mulai 
diterapkan secara bertahap. Dijelaskan 
oleh Kepala Biro Hukum, Promosi, 
dan Humas IPB, Ir.Yatri, langkah-lang-
kah yang dilakukan dalam pengimple-
mentasian Green Energy sendiri yaitu: 
melakukan pengurangan penggunaan 
energi listrik bersumber dari dari bahan 
bakar fosil dan menggantinya dengan 
solar cell, membuat pembangkit listrik 
tenaga air dan biogas untuk kepentin-
gan kampus, serta pengembangan riset 
untuk bioenergy berbasis biomassa.

Dengan berbagai progres im-
plementasi yang sudah mulai di-
jalankan itu, diharapkan target IPB  
Green Campus 2020 dapat tercapai.

Untuk mencapai target tersebut, 
tentunya peranan seluruh civitas aka-
demik IPB sangat diperlukan, kesada-
ran akan pentingnya program ini juga 
harus ditanamkan pada diri masing-
masing, khususnya mahasiswa baru 
angkatan 54 yang akan menjadi bagian 
dari IPB dan Green Campus,” jelasnya.

Selain untuk mengurangi lonjakan an-
gka kendaraan bermotor, implemen-

tasi juga diterapkan sebagai upaya 
meningkatkan keamanan kampus.

menurut Ir. Yatri sebenarnya impele-
mentasi lain juga sudah dijalankan.

“Pengimplementasian dari green 
building-pun sudah mulai dijalankan 
dan dinaungi langsung oleh biro-biro 
di rektorat yang menangani masa-
lah sarana dan prasarana,” tuturnya. 

Implementasi dari program inipun 
beragam. Seperti memperbaiki sarana 
IPB, penghijuan dan penataan lahan 
parkir demi kenyamanan dan kein-
dahan kampus, serta pengembangan 
trotoar bagi pejalan kaki. Kemudian 
ditambah lagi dengan adanya rute-
rute kendaraan ramah lingkungan 

kampus, penambahan penyewaan 
(shelter) sepeda di beberapa titik yang 
mudah dijangkau, dan halte tem-
pat menunggu bis maupun moli.

Implementasi berikutnya adalah 
Green Movement. Dimana pada 
implementasi ini adalah bagaimana 
mengubah pola pikir mahasiswa 

untuk peduli kepada lingkungan. 
Program ini dirancang untuk meny-
iapkan sumber daya manusia yang 
bertanggung jawab dan sadar penuh 

akan pentingnya menjaga lingkungan.
Menjadi sasaran utama program 

Green Campus ini, tentu saja maha-
siswa diharapkan dapat berpartisipasi 

aktif di dalamnya. Hal ini meng-
gugah para aktivis lingkungan 
untuk meyuarakan dan menga-
jak seluruh mahasiswa untuk turut 
andil dalam upaya penyuksesannya.
 Salah satunya adalah IGAF (Indo-
nesian Green Action Forum). IGAF 
merupakan forum atau perkumpulan 
mahasiswa yang memiliki kepedulian 
tinggi terhadap lingkungan. IGAF 
sendiri terlibat dalam forum lingkun-
gan yang terdiri dari Kementerian 
BEM KM Pertanian dan Lingkungan 
Hidup dan para aktivis lingkungan.

Dalam forum tersebut, Ketua 

IGAF, Yahya Ayyasy (SVK 51) men-
gatakan tahun ini difokuskan pada 
masalah sampah-sampah yang ada di 
lingkungan IPB. Salah satu program 
IGAF yang mendukung hal tersebut 
adalah penataan tempat sampah. Hal 
ini tercetus karena ia banyak menemui 
mahasiswa yang sadar akan sampah, 
namun bingung mau dikemanakan 
karena tempat sampah sendiri 
masih jarang ditemui. Selain itu juga 
masih banyak ditemui tempat sam-
pah yang berbaur menjadi satu an-
tara sampah organik dan non-organik. 

Fasilitas yang masih dinilai 

Persiapan sumber daya manusia tidak hanya ber-
fokus untuk  mencapai target IPB Green Campus 

2020, namun juga untuk membentuk karakter 
mahasiswa itu sendiri

“

“ “

“

Anita Julinah
Koran Kampus 13

Hilyatul Imani
Koran Kampus 13

Nisrina Alya
Koran Kampus 13

Rosyida A’yun
Koran Kampus 13

Sherrin Nur Ardina
Koran Kampus 13

Wafa Ainina
Koran Kampus 13
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 Ari Bima Putra merupakan 
mahasiswa Departemen Teknologi Ha-
sil hutan IPB angkatan 51 yang memiliki 
banyak prestasi. Pria asal Trenggalek ini 
tercatat memiliki 7 prestasi, 10 pengala-
man berorganisasi, dan 16 pengalaman 
kepanitiaan. Menariknya, ia mengaku 
tidak terlalu menekan dirinya untuk 
meraih prestasi sebanyak-banyaknya. 
“Sebenarnya aku tidak terlalu menekan 
diri buat raih banyak-banyak presta-
si. Bahkan buat jadi Mapres saja 
tidak pernah ada bayangan. Inti-

 Nama Feryan Fernanda 
mungkin sudah tidak asing lagi diden-
gar di IPB. Mutiara bangsa ini meru-
pakan Duta Faperta tahun 2016 dan 
Duta IPB tahun 2016. Feryan lahir dan 
besar di Bayeun, salah satu daerah ter-
tinggal di Aceh karena konflik separatis 
Aceh tahun 1975-2005. Mayat-mayat 
yang tergeletak, anggota keluarga yang 
diculik, dan suara kontak senjata meru-
pakan hal yang biasa baginya mirip 
seperti yang terjadi saat ini di Palestina. 
Namun hal itu tidak sama sekali meny-

 Duta Fakutas Peternakan 
IPB ini memiliki berbagai macam 
prestasi yang mungkin sudah tidak di-
ragukan lagi. Ia sangat aktif mengikuti 
berbagai macam Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM). Mulai dari PKM-
M, PKM-P, PKM-K pernah ia ikuti. 
Tak hanya itu, ia sangat aktif dalam 
organisasi.  Mahasiswa yang kerap 
disapa Ijay merupakan staf dari Biro 
Student Resources Development Him-

 Rentetan prestasi Mapres 
yang satu ini bisa dibilang mena-
kjubkan. Sejak SMP ia sudah aktif di 
Pramuka dan selalu menjadi juara 1 
untuk lomba “Kolone Tongkat”. Ken 
pernah menjadi delegasi Bogor pada 
Jambore Daerah Jawa Barat 2010. Tak 
hanya itu, wanita yang pandai melukis 
ini juga menjadi juara II Melukis Logo 
tingkat Kota Bogor dan aktif beror-
ganisasi mulai dari OSIS hingga MPK.

 Bermula dari hobi, ma-
hasiswa Fakultas Kedokteran He-
wan (FKH) ini menuai berbagai 
macam prestasi-prestasi membang-
gakan. Keinginannya untuk men-
coba banyak hal baru dan kejeli-
annya melihat setiap kesempatan 
mampu menjadikannya seorang Mapres.
 Prestasi non-akademik per-
nah ia raih, yaitu menjadi juara II 

MEREKA KEBANGGAAN FAKULTAS

iutkan nyalinya untuk bisa meraih pen-
didikan tinggi dan membangun Aceh 
agar sejajar dengan masyarakat di Jawa.
 Feryan mendapatkan Honor-
able Mention di Malam Penganugera-
han Mahasiswa Berprestasi 2017 dan 
terpilih sebagai Most Outstanding 
Student in Facuty of Agriculture 2017. 
Tercatat beberapa jabatan pernah ia 
duduki seperti Kepala Divisi Sponsor-
ship Open House IPB 2016, Ketua 
Komisi IV DPM Faperta (2015-2016) 
dan Reporter IPB Agrojournalist. Ia 

menguasai bahasa Inggris serta bahasa 
Jerman dan pernah menjadi pener-
jemah dalam acara “Fruit Indonesia 
2016” yang diselenggarakan IPB dan 
Kementerian Pertanian Republik Indo-
nesia. Feryan juga merupakan anggota 
dari UKM IPB Debating Commu-
nity yang biasa disingkat menjadi IDC.
 Selain itu ia merupakan 
Runner-up Sriwijaya National Debating 
Championship 2016 di Universitas Sri-
wijaya, Palembang. Ada cerita menarik 
saat ia mengikuti lomba tersebut. Saat 

itu tim IPB yang identik dengan per-
tanian dianggap kurang meyakinkan 
untuk berlomba. Namun, tak disang-
ka-sangka tim IPB bisa menjadi tim 
underdog dan melaju ke final walaupun 
harus kalah dari Universitas Soedirman 
dengan selisih 1 angka (292-293). 
 Pria yang bisa menari Saman 
ini mengaku selalu bersyukur dengan 
apa yang telah ia usahakan dan bukan 
pada hasil yang ia dapat. Terkait keikut-
sertaannya menjadi Mapres menurut-
nya semua orang bisa menjadi Mapres.

MAPRES FAKULTAS PERTANIAN

”Ga ada sosok khusus yang bisa jadi 
Mapres. Everyone could! Mau jadi 
Mapres dari kegiatan keagamaan, 
be it! Mau jadi Mawapres dari keg-
iatan keorganisasian kampus, be it! 
Just be it! Tekuni dan ekspresikan 
siapa diri kita dalam bentuk prestasi. 
Itulah seorang Mawapres,” ujar dia.

MAPRES FAKULTAS KEHUTANAN
nya ya lakukan yang terbaik pasti hal 
baik lainnya mengikuti,” ujar dia.
 Ari merupakan Co-founder 
Young Professionals for Agricultural 
Development (YPARD) Local Chap-
ter Indonesia. YPARD adalah sebuah 
institusi yang dibangun untuk para 
profesional muda agar dapat mengem-
bangkan potensinya dan pro-aktif 
berkontribusi dalam pengembangan 
pertanian. Ia juga menerima penghar-
gaan sebagai Most Outstanding Stu-
dent of Faculty of Forestry 2017. Belum 

lama ini, ia menjadi delegasi Indonesia 
pada The 45th International Forestry 
Students Symposium di Afrika Selatan. 
 Saat mengikuti seleksi ma-
hasiswa berprestasi, ia mengaku harus 
banyak membagi waktunya. Ia harus 
berlatih presentasi di kala laporan prak-
tikum menunggu untuk dikerjakan. 
Namun menurutnya, mengikuti 
seleksi mahasiswa berprestasi mem-
berikannya banyak manfaat seperti 
bertemu dengan mahasiswa-maha-
siswa keren di IPB yang dapat dijadi-

kan inspirasi dan motivasi baginya.
”Siapkan mental terlebih dahulu, siap 
menerima banyak tantangan apa ti-
dak. Kedua, fisik karena akan ban-
yak kegiatan yang membutuhkan 
banyak waktu. Ketiga baru mem-
persiapkan administrasi,” jawab Ari 
ketika ditanya mengenai persiapan 
yang ia lakukan menjadi Mapres.
 Motivasi utama Ari dalam 
berprestasi adalah untuk berbuat 
kebaikan. Mapres yang juga meru-
pakan presiden International For-

estry Student’s Association (IFSA) 
Local Committee IPB ini mengaku 
belum puas dengan prestasi-prestasi 
yang telah ia raih. Ia masih memiliki 
banyak impian dan harapan yang 
perlu dicoret dari daftar mimpinya.

MAPRES FAKULTAS PETERNAKAN

Feryan Fernanda

Ari Bima Putra

Rizal Iqhbal Putra

punan Mahasiswa Ilmu Nutrisi dan 
Makanan Ternak (HIMASITER) IPB. 
Ia juga menjabat sebagai Vice Director 
dari South East Asia Animal Science Stu-
dent Networking (SEAASS-Net) IPB. 
 Belum lama ini, Ijay menjadi 
pembicara dalam acara “IPB Goes To 
School 2017” di Tasikmalaya dan Get 
Closer to IPB Season 8 di Graha Widya 
Wisuda IPB. Ia juga menjadi juara II 
Lomba Aerobik di Dekan Cup 2016.

“Karena ingin menunjukan ke orang tua 
bahwa mereka membesarkan anaknya 
tidak sia-sia, orang tua yang menjadi 
tujuan saya untuk berjuang dan suk-
ses,” Jawab Ijay saat ditanya menge-
nai motivasinya dalam berprestasi. 
 Pria asal Ciamis Jawa Barat 
ini juga sangat pandai menjadi Mas-
ter of Ceremony (MC) dalam berbagai 
acara. Tercatat ia pernah menjadi MC 
dalam acara Dekan Cup 2016, LKMM 

Fapet IPB 2016, Festifal Ayam Pelung 
Nasional 2016, dan masih banyak lagi.
Ia juga sangat aktif mengikuti berbagai 
kepanitiaan seperti staf Humas Dekan 
Cup 2016, staf acara Dies Natalis Fa-
pet 52, dan banyak kegiatan lainnya. 
 Ijay sangat berterimakasih 
kepada orangtua, dosen pembimb-
ing, dan teman-temannya yang telah 
mendukungnya dan menceramahinya 
ketika semangatnya mulai kendor. 

“Awalnya tidak pernah punya ke-
inginan jadi Mapres, hanya ketika 
ada pengumuman seleksi Mapres di 
departemen teman-teman mendo-
rong saya untuk daftar, saya sendiri 
malah merasa tidak pantas menjadi 
Mapres,”ujar dia saat ditanya menge-
nai pengalamannya menjadi Mapres.

MAPRES FAKULTAS PERIKANAN 
DAN ILMU KELAUTAN Ken Rizkyna

 Hal itupun berlanjut saat 
ia kuliah di departemen Pemanfaatan 
Sumberdaya Perikanan IPB. Belum 
lama ini, wanita yang memiliki cita-cita 
kerja di PBB ini menjadi juara II Teater 
dan juara II Vocal Group di FMAC 
2017. Ia juga sangat aktif dalam kepa-
nitiaan. Kini, ia menjadi Ketua Divisi 
Konsumsi Ekspedisi Fisherman Friends 
2017, Divisi Konsumsi Java Overland 
Varsity English Debate 2017, Sekretaris 

Conservation Project for Children 2017, 
dan masih banyak lagi acara lainnya.
 Pada tahun 2016, Ken men-
jadi delegasi Indonesia untuk London 
International Model United Nations 
2016. Berawal dari keinginannya un-
tuk menunjukkan budaya dan tem-
pat wisata Indonesia selain Bali, Ken 
menjadi delegasi Indonesia untuk 
Global Citizen Exchange di Rostov-
On-Don, Rusia. Ia berhasil mendapat-

kan penghargaan Best Project dan Best 
Video Project pada ajang tersebut.
“Perjuangan buat bisa terpilih jadi 
Delegates Limun dan berangkat 
ke Rusia itu tidak mudah. Berkat 
ibuku, aku bisa berangkat. Semua 
prestasiku tidak akan lancar tanpa 
ibuku,” ujar dia saat ditanya menge-
nai motivasinya dalam berprestasi.
 Cerita menarik pun ia dapati 
selama menjalani exchange di Rusia. 

Ken mempunyai kakak asuh yang telah 
menganggap dia seperti anaknya sendiri. 
“Tidak seperti yang orang-orang bi-
lang kalau negara komunis itu ke-
jamlah, kasarlah atau apalah. Tidak 
sama sekali, mereka juga membantu 
membimbing aku untuk meny-
elesaikan proyek dan berakhir den-
gan award best project,” Ujar Ken.

MAPRES FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
Gita Angelica Utama

5000 m di perlombaan UI Athletic 
Championships. Selain itu, di ajang 
Olimpiade Mahasiswa IPB selama dua 
tahun berturut-turut ia mendapatan 
juara I di lomba lari jarak menengah. 
Tidak hanya prestasi non-akademik 
yang ia peroleh, Gita juga berhasil 
memperoleh berbagai macam prestasi-
prestasi akademik. Ia menjadi juara 
II dalam Social Project Competition 

di National Veterinary Competition. 
 “Perkaya pengalaman 
dengan prestasi dan pengalaman or-
ganisasi, satu-satunya cara untuk 
mendapatkan prestasi yaitu jangan ta-
kut untuk mencoba dan malas untuk 
ikut lomba-lomba juga kegiatan.Kalau 
belum tahu mau bergelut di bidang 
apa, jangan takut untuk mencoba hal 
baru,” ujar dia saat ditanya mengenai 

persiapan menjadi Mapres. Selain me-
miliki berbagai prestasi, ia juga aktif 
di berbagai organisasi. Ia merupakan 
anggota Futsal IPB dan Presiden Mi-
nat Profesi Satwa Liar FKH IPB.
 Wanita yang pandai bermain 
piano  ini juga pernah mengikuti  pelati-
han International Veterinary Students As-
sosiation Thailand Group Exchange 2015. 

“Kalau lomba, tidak menang pasti per-
nah. Di perlombaan akan selalu ada 
yang menang dan kalah. Kalau gak ses-
uai harapan yang penting harus evalu-
asi, jadi tahu bagaimana kedepannya. 
Usahakan dengan dewasa.” Ujar Gita.
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MAPRES FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

MAPRES FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

MAPRES FAKULTAS EKONOMI 
DAN MANAJEMEN

MAPRES FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

MAPRES SEKOLAH BISNIS

Dairul Furhon

Chiara N. Tanudjaja

Retno Khoirunnisa

Holif Fitriah

R.A. Faadila Ramadhanti

 Dairul Furhon, seorang 
mahasiswa Departenen Statistika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pen-
getahuan Alam IPB. Selama beberapa 
tahun terakhir, ia telah meraih ber-
bagai prestasi. Salah satunya adalah 
mendapatkan medali perak dalam 
PIMNAS ke-26 dengan mengikuti 
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 
Pengabdian Masyarakat yaitu mem-

bentuk program Perpustakaan Ter-
padu Cilukba. Inovasi ini ia bentuk 
bersama empat mahasiswa lainnya dari 
jurusan yang berbeda. Perpustakaan 
terpadu ini bukan hanya sekedar per-
pustakaan untuk menyimpan buku, 
tetapi mereka memadukannya den-
gan kegiatan olah raga dan berkebun. 
 “Awalnya disuruh dan 
dapat dukungan dari departemen, 

tapi setelah tahu kalau seleksi Mapres 
lumayan bagus buat pengembangan 
diri, akhirnya tertarik dan punya ke-
inginan sendiri. Selain itu banyak 
juga dukungan dari teman-teman 
UKM IDC,” ujar Ia saat ditanya 
mengenai motivasi menjadi Mapres.
 Dairul yang merupakan del-
egasi IPB untuk Harvard World Model 
United Nations di Seoul, Geneva Inter-

national Model United Nationsdi Swiss, 
dan United Asian Debating Champion-
ships di Bangkok ini mengaku bahwa 
tidak banyak hal yang berubah setelah 
menjadi seorang Mapres. Selain ber-
prestasi, ia juga aktif dalam berbagai 
organisasi, salah satunya adalah men-
jadi Ketua Divisi Training and Develop-
ment pada UKM IPB Debating Com-
munity (IDC) periode 2015-2016.

 Saat mengikuti suatu kom-
petisi maka tidak selalu mendapati 
kemenangan, namun bisa saja ka-
lah. Berdasarkan pernyataan terse-
but, Dairul memiliki prinsip 
bahwa setiap kali ia mengikuti kom-
petisi, kalah atau menang pasti me-
miliki manfaat untuk kedepannya. 

 Mahasiswa berprestasi dari 
Fakultas Teknologi Pertanian ini ber-
nama Chiara N. Tanudjaja. Ia meru-
pakan delegasi IPB untuk Geneva In-
ternational Model United Nations 2016, 
Best Novice Speaker of Java Overland 
Varsity English Debate 2016, Octofi-

nalist Asian Law Students’ Association 
(ALSA) UI E-Comp English Debate 
2017, dan prestasi nasional hingga 
internasional lainnya. Dilihat dari 
berbagai prestasi tersebut, sudah tidak 
diragukan lagi kemampuan seorang 
Chiara dalam kompetisi debat serta 

sangat fasih dalam berbahasa inggris. 
 Mahasiswi yang secara man-
diri mencalonkan dirinya dalam seleksi 
mahasiswa berprestasi ini, mengaku 
cukup tertekan saat menjalani proses 
seleksi karena tidak ingin mengece-
wakan fakultas dan departemennya. 

Tapi, ia sangat senang menjalani karan-
tina karena mendapatkan ilmu-ilmu 
yang baru serta bermanfaat dan dapat 
mengenal orang-orang hebat di IPB.
Selama mengikuti perlombaan, Chiara 
yang juga merupakan mahasiswi De-
partemen Teknologi Industri Pertanian 

tersebut pernah mengalami kegagalan. 
 “Jangan pernah malu un-
tuk mencoba lagi, dan selalu apresiasi 
setiap progres yang ada,” ujar Chiara.

 Mahasiswa berprestasi 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 
Retno Khirunnisa, lahir di Pandeglang 
Banten, 4 Desember 1996. Ia telah 
meraih belasan kejuaraan nasional mu-
lai dari karya tulis, esai, business plan, 
fotografi, dan lain-lain. Prestasi yang 
menjadi pertimbangan saat seleksi 
Mahasiswa Berpestasi (Mapres) yakni 
berhubungan dengan keilmuan yang 
sedang diemban. Retno yang sedang 
menempuh pendidikan di Departemen 
Ekonomi Syariah ini mengusung karya 

tulis mengenai gagasan ekonomi syariah 
untuk mendorong perekonomian desa, 
esai tentang Al Quran, dan business plan. 
 “Sebetulnya kalau seleksi 
Mapres juga tidak cukup seseorang 
itu punya banyak penghargaan, tetapi 
memang IP dan IPK, bahasa ing-
gris, keorganisasian, dan aktivitas 
sosialnya juga dilihat,” ujar Retno 
selaku staf Kementerian Pendidikan 
Keilmuan Prestasi BEM KM IPB.
 Saat ini ia telah melaku-
kan kontribusi nyata terkait ekonomi 

syariah melalui PKM, yaitu mem-
buat program edukasi ekonomi Is-
lam untuk anak-anak menggunakan 
kartu “US” Uno Syariah. Walaupun 
pelaksanaan PKM akan berakhir, ia 
selaku ketua tim ingin serius dalam 
melakukan program ini secara lanjut. 
 “Seiring berjalannya waktu, 
aku banyak dimotivasi sahabat-sahabat 
dan dosen-dosen terdekat untuk coba 
persiapan Mapres. Apalagi, orang tua 
menjadi motivasi utama, mereka dulu 
bilang ingin punya anak jadi Mapres, 

jadi aku kayak langsung semangat un-
tuk banggain mereka,” jelas Retno.
 Retno menceritakan bahwa 
menjadi Mapres bukanlah hal yang 
mudah. Saat mendapatkan award se-
bagai Mapres pastilah memiliki rasa 
senang dan syukur. Namun setelahnya, 
dibutuhkan persiapan lebih untuk 
seleksi tingkat IPB. Walaupun sempat 
memiliki perasaan tertekan di tahap 
awal saat menjalani karantina Ma-
pres IPB, Retno merasa banyak sekali 
pertukaran informasi, pengalaman, 

dan cerita-cerita hebat mahasiswa 
IPB termasuk ilmu dari dosen-dosen 
yang sangat bermanfaat untuk kede-
pannya. Suka duka menjadi Mapres 
memang ada, tetapi terlepas dari masa 
sulitnya, ia bersyukur karena bisa me-
lewati proses itu dan termotivasi untuk 
lebih berprestasi lagi sehingga mampu 
memberikan manfaat bagi orang lain. 

 Holif Fitriah, anak pertama 
dari tiga bersaudara ini merupakan 
mahasiswa berprestasi dari Departe-
men Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi 
Manusia. Prestasi yang diraihnya tidak-
lah sedikit. Di antaranya adalah finalis 
5 besar Nasional ITB Cooperative Day, 
finalis Duta Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, juara 1 Nasional LKTII UII, dan 
juara 1 Focus Group Ideation and Presen-
tation UI Youth Environmental Action. 
 Kompetisi yang pernah dii-
kuti Holif, yaitu Focus Group Ideation 

and Presentation UI Youth Environ-
mental Action, mengharuskannya un-
tuk bekerja sama dengan mahasiswa 
dari universitas yang berbeda-beda. 
Pada tahap akhir, ia diberikan studi 
kasus mengenai permasalahan “Sani-
tasi Rumah Lanting di Kalimantan 
Barat”. Waktu yang diberikan hanya 
satu jam untuk membuat proposal dan 
powerpoint yang akan langsung dipres-
entasikan. Setelah adanya diskusi, akh-
irnya terbentuklah karya utama dengan 
judul “Sintang Coastal System: Model 

Pembangunan Daerah Pemukiman Ter-
apung Akselerasi SDG’s dengan Sistem 
Sanitasi Terpadu”. Yang menjadi daya 
tarik dari inovasi ini adalah septic tank 
terapung dengan anaerobic baffle reactor 
system dan pengelolaan limbah sampah 
menggunakan larva black soldier fly. 
Karya menarik inilah yang membawa 
Holif dan tim mendapatkan juara I.
 Harus diketahui bahwa 
prestasi untuk seleksi Mapres tidak 
hanya sertifikat akademik, melainkan 
pengalaman berorganisasi. Holif ter-

catat sebagai staf Departemen Riset 
dan Edukasi (Risedu) di organisasi 
Forum for Scientific Studies (Forces) 
serta Humas Klub Gizi Olahraga yang 
berada dibawah naungan Himpu-
nan Mahasiswa Ilmu Gizi (Himagizi). 
 “Buat aku berprestasi adalah 
kewajiban. Kewajiban untuk menin-
gkatkan kapasitas diri agar lebih baik 
dan manjadi orang yang bermanfaat. 
Dari awal aku sudah menanamkan ka-
lau aku harus jadi panutan yang baik 
buat Aini dan Shafira, adik-adikku. 

Juga menjadi Ibu yang baik buat anak-
anakku nanti. Salah satunya dengan 
manjadi Mapres,” jelas Holif yang 
menjadi Duta Anti Narkoba di IPB.

 R. A. Faadila Ramadhanti 
merupakan mahasiswa angkatan per-
tama di Sekolah Bisnis. Saat ingin 
mencalonkan diri menjadi Mapres, Ia 
harus membuat karya tulis ilmiah men-
genai ide bisnis, dan dipresentasikan di 
hadapan para dosen serta diadakan sesi 
tanya jawab. Ide bisnis yang dicetus-

kan Faadila berupa socio preneur yang 
disebut “GudLak” atau Gudang La-
pang. Ide bisnisnya merupakan sebuah 
program yang akan diadakan seminar 
dan pelatihan untuk anak Bidikmisi 
sehingga mereka dapat membentuk 
bisnis sendiri. Program ini dilatarbe-
lakangi dengan banyaknya mahasiswa 

yang memalsukan data seperti foto 
rumah dan fasilitas yang ada sehing-
ga Bidikmisi ini tidak tepat sasaran. 
 Faadila memiliki keinginan 
sendiri saat mencalonkan diri menjadi 
Mapres. Ia ingin meng-upgrade dirinya 
sehingga mampu bersaing dengan ma-
hasiswa lainnya. Selama mengikuti 

seleksi Mapres, ia mengaku mendapat-
kan ilmu dan pengalaman yang ban-
yak. Selain itu,ia juga mendapatkan 
relasi yang lebih banyak serta berasal 
dari tingkat atas pada fakultas yang 
berbeda. Faadila juga dapat men-
dengarkan pengalaman-pengalaman 
hebat yang menginspirasi dirinya. 

 “Saya merasa masih ber-
hutang sama IPB, karena sudah mau 
naik semester 5 tetapi belum bisa ka-
sih apa-apa untuk IPB,” jawab Faadila 
mengenai motivasinya menjadi Mapres.
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Andi Hakim Nasution: 
Dari Nama Gedung 
Hingga Nama Jalan

nstitut Pertanian Bogor tidak akan 
pernah melupakan peran dan jasa 
Andi Hakim Nasution. Sosok yang 

namanya diabadikan menjadi sebuah 
gedung di IPB ini merupakan rektor 
IPB pada periode 1978-1987. Sistem 
Panduan Bakat dalam penerimaan 
mahasiswa baru IPB adalah salah satu 
sistem yang digagasnya. Sistem perek-
rutan ini memprioritaskan calon maha-
siswa yang cerdas dan membutuhkan 
dukungan finansial. Sistem penerimaan 
mahasiswa tanpa tes seperti UMPTN 
ini juga diadopsi oleh Institut Teknolo-
gi Bandung, Universitas Indonesia, 
dan Universitas Gadjah Mada dalam 
bentuk Pola Penerimaan Mahasiswa 
Perintis II. Sistem ini yang kemudian 
berkembang menjadi Penelusuran Mi-
nat dan Kemampuan (PMDK) pada 
akhir tahun 1980-an.
 Kontribusi Profesor Andi 
Hakim di dunia pendidikan tidak 
hanya sampai di situ. Salah satu gaga-
sannya yang masih ada hingga hari ini 
adalah program sarjana empat tahun 
yang diterapkan di IPB sejak tahun 
1972. Ide ini kemudian diadopsi se-
cara nasional di berbagai universitas 
negeri. Selain itu, pria yang lahir di 
Jakarta pada tanggal 30 Maret 1932 
ini mencetuskan lahirnya program S2 
Magister Sains di IPB pada tahun 1975 
dan program doktor tersistem di tahun 
yang sama. Selanjutnya, program terse-
but juga diadopsi secara nasional pada 
tahun 1981. Andi Hakim Nasution 
juga merupakan penggagas berdirinya 
Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam pada tahun 1982.
 Sebelum menjadi Rektor 
IPB, Andi Hakim Nasution memulai 
karirnya sebagai guru di Sekolah Per-
tanian Menengah Atas Bogor (SPMA) 
di tahun 1952-1958. Kemudian pada 
tahun 1958 ia menjadi dosen dan 
sekretaris Akademi Pertanian Ciawi. 
Baru pada tahun 1965 ia memulai 
pengabdianya sebagai seorang dosen di 
IPB sampai diangkat menjadi Dekan 
Fakultas Pertanian IPB periode 1966-

I 1969. Profesor Andi Hakim dinobat-
kan menjadi  guru besar statistika IPB 
pada tahun 1971. Posisi Dekan Sekolah 
Pasca Sarjana ia duduki di tahun 1975 
sebelum menjabat sebagai rektor IPB 
tahun 1978. Selama menjabat sebagai 
rektor IPB ia juga ditunjuk menjadi 
salah satu anggota Komisi Pembaha-
ruan Pendidikan Nasional di tahun 
1978-1982. Karirnya di masa tua ia 
lanjutkan sebagai Ketua Sekolah Tinggi 
Teknologi Telkom Bandung yang seka-
rang berubah menjadi Telkom Univer-
sity pada tahun 1998-2001.
 Sebagai tokoh pendidikan, 
alumni Fakultas Pertanian Universi-
tas Indonesia tahun 1958 (sekarang 
menjadi Fakultas Pertanian Institut 
Pertanian Bogor) ini juga aktif dalam 
berkarya. Beberapa judul buku dari 
lingkup pertanian, matematika, dan 
pendidikan pernah ditulisnya. Penulis 
buku berjudul metode statistika ini me-
mang dikenal sebagai pribadi yang aktif 
dalam organisasi dan dunia menulis se-
lagi muda.Beberapa buku yang pernah 
ditulisnya antara lain, Bunga Rampai 
Anak-anak Berbakat: Pembinaan dan 
Pendidikannya (1982), Some Statistical 
Principles and Procedures (1973), Teori 
Statistika (1984), dan Metode Statis-
tika (1985). 
 Beragam prestasi yang di-
torehkan Profesor Andi Hakim mem-
buatnya dianugerahi berbagai penghar-
gaan, seperti Anugerah Pendidikan dan 
Pengabdian Ilmu Pengetahuan oleh 
Menteri Pendidikan pada tahun 1970, 
anugerah Bintang Jasa Utama oleh 
Presiden Republik Indonesia tahun 
1991, serta Anugerah Tokoh Ilmuwan 
Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Ma-
laysia (MABBIM).
 Karirnya dalam dunia ilmu 
pengetahuan dan pendidikan ditu-
tup pada usia 69 tahun. Ia wafat pada 
tanggal 4 Maret 2002, meninggalkan 
seorang istri, tiga orang anak, dan tiga 
orang cucu. Lima belas tahun setelah 
wafat, sebuah penghormatan disemat-
kan Pemerintah Kota Bogor terhadap 

 “Gara-gara adik nya bisa 
kenal, sampai jadi istrinya,” ucap Ibu 
Amini sambil sedikit tertawa. Meski 
mengakui keduanya bertemu karena 
sang adik, Ibu Amini bersikukuh bu-
kan  temen sekelasnya itu yang me-
dekatkan dirinya dengan Andi me-
lainkan ketertarikan antar keduanya 
yang mendekatkan mereka hari ke hari.
 Pagi itu, hari Senin bulan 
Juli, kami berkumpul di sekretariat 
Koran Kampus. Sedikit briefing dari 
Dede sebelum tim kami berangkat 
menuju kediaman Amini Soekadi Na-
sution, istri mantan rektor IPB ke-6, 
Andi Hakim Nasution. Janji wawan-
cara sudah kami buat sejak beberapa 
hari yang lalu. Pukul 9 kami putuskan 
untuk berangkat, karena perlu waktu 
hampir satu jam perjalanuntuk sam-
pai ke kawasan Tegallega, Kota Bogor.
 Senyum ramah menyambut 
kami setibanya di jalan Bogor Baru A6 
nomor 4. Amini sendiri yang membu-
kakan pintu dan mempersilahkan kami 
duduk di ruang tamu. Naila dan Yeni, 

dua orang fotografer kami sibuk mem-
persiapkan kamera dan sudut pengam-
bilan gambar. Dede pun membuka ob-
rolan dengan sosok wanita yang sudah 
menemani hidup Andi Hakim Nasu-
tion kurang lebih selama 35 tahun ini.
 Di rumah itu Amini tinggal 
bersama satu orang putra dan dua orang 
cucunya. Ia tampak sehat dan antusias 
menyambut kedatangan kami. Dari 
pernikahannya, Amini dan Andi sudah 
dikaruniai tiga orang anak dan enam 
orang cucu. Baginya, Andi Hakim Na-
sution adalah pribadi yang tegas dan 
tetap mempunyai sisi humoris dalam 
memimpin. Selain itu, sosok yang na-
manya diabadikan sebagai Gedung 
Rektorat di Institut Pertanian Bogor 
ini juga memiliki hobi bercocok ta-
nam, membaca, dan menulis. “Bapak 
itu hobinya juga fotografi, melukis, 
menulis,” sebut Amini. Ia juga men-
gungkapkan bagi suaminya itu, menu-
lis merupakan life skill yang utama 
dan membuatnya telah menerbitkan 
puluhan judul buku. Hingga hari ini 

beberapa judul bukunya juga masih 
digunakan sebagai textbook di IPB.
 Amini juga mencerita-
kan kepada kami tentang bagaimana 
dirinya bisa berkenalan dengan so-
sok Andi Hakim Nasution. Kedekatan 
antara keduanya terjalin karena adik 
dari Andi Hakim Nasution meru-
pakan teman sekelas Amini sewaktu 
kuliah dulu. Ia menjelaskan saat itu 
Andi Hakim Nasution adalah seorang 
dosennya pada mata kuliah matema-

tika. “Gara-gara adiknya bisa kenal, 
sampai jadi istrinya,” kenang Amini 
sambil sedikit tertawa. Meskipun be-
gitu, ia bersikukuh bukan karena sang 
adik yang membuat akhirnya mereka 
menikah. Amini menjelaskan bahwa 
ketertarikan antar keduanyalah yang 
mendekatkan mereka dari hari ke hari, 
sampai akhirnya mereka resmi meni-
kah pada tanggal 12 November 1967.
 Mengenang suaminya, 
Amini bercerita banyak tentang kiprah 
Andi Hakim Nasution di rumah mau-
pun di dunia pendidikan. Salah satunya 
adalah tentang buku Andi Hakim Na-
sution yang berjudul Anak-anak Bin-
tang Pari. Buku itu bercerita tentang 
gerakan kepanduan atau yang sekarang 
disebut sebagai pramuka. Amini men-
genang buku tersebut sambil mengajak 
kami melihat ke dalam perpustakaan 
pribadi miliknya. Ditemani putranya, 
Amini mengantar kami. “Buku ini 
buku pertama yang bapak tulis, tentang 
gerakan kepanduan, dulu bapak aktif di 
organisasi kepanduan”, ujarnya sambil 

mantan Rektor IPB ke-6 ini. Pemer-
intah Kota Bogor menobatkan nama 
Prof Dr Andi Hakim Nasution men-
jadi sebuah nama jalan di Kota Bogor. 

Satu Kelas Kuliah Matematika di Tahun ‘63 menunjukkan sampul buku tersebut.
 Kunjungan ke perpustakaan 
pribadinya sekaligus menjadi akhir per-
jumpaan kami dengan Amini Soekadi 
Nasution, isteri pertama dan terakhir 
Andi Hakim Nasution. Sebelum ber-
pisah Amini sempat berpesan selamat 
kuliah dan terus belajar. Saat ini ia ma-
sih aktif mengisi beberapa kegiatan sem-
inar di kampus IPB sebagai pembicara. 

Penobatan ini dilaksanakan pada bulan 
Juni tahun 2017, bertepatan dengan 
hari jadi kota Bogor ke-535. Peresmian 
nama Prof Dr Andi Hakin Nasution 
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menggantikan nama Jalan Rumah Sakit 
di jalan samping Kampus IPB Baranan-
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